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Terugblik 

Wat zijn de opbrengsten geweest  

Van bijeenkomst 1? 

 

Wat heb je op jouw locatie  

ondernomen n.a.v. bijeenkomst 1 ? 

 

Wissel TIPS en TOPS uit in je 

Tafelgroep. 



TIPS en TOPS 



Motorische hulpvragen 

• 3 workshops 
• Informatiepakket 

 
TIP: 
• Specialistische en specifieke vragen delen 

met en voorleggen aan anderen. 



 



  
Een leerling met onhandige motoriek in vergelijking met leeftijdsgenootjes 

 

 

 

Leerkracht: 
Observeren gedurende 6 weken in verschillende situaties met 
verschillende materialen.  
Oefenen van een specifieke vaardigheid binnen de mogelijkheden 
van de klas. 

 

   Probleem blijft 

 

 

 

Leerkracht / IB 
Leerling bespreken met ouders, IB en mogelijk consulent. 
Instructie / materialen aanpassen. 
 

                                           

                                                         Probleem blijft 

Leerkracht + IB + ouders + consulent 
Beschrijven onderwijsbehoeften (en opstellen OPP) en  vragen, 
indien nodig, een arrangement aan (loket Plein 013) 
 

      

 

 
Arrangement wordt uitgevoerd binnen 
school, passend binnen de 
basisondersteuning  

 
Arrangement wordt uitgevoerd binnen 
school m.b.v. zorgbudget 

 
Arrangement wordt uitgevoerd op andere 
school 

(bao – sbo – so) 
 

 

 

 Kijkwijzer 

KIJK 

Verwijzing naar: 
- Periferie: ergo / fysio / 

logopedie / MRT 
- Huisarts / revalidatiearts  

Onderzoek + therapie 

4 weken oefenen  met specifieke instructie en of materialen 
(mogelijk met ondersteuning  IB of consulent) 

 

Vorderingen bijhouden in groepsplan en LVS 

Beslisschema (zie bijlage) 



Ondersteuningsaanbod 

Hoeveelheid aandacht/tijd 
 

Hoe groot zijn de groepen? 
Zijn er extra handen: 
onderwijsassistenten/stagiaires/ouders? 
 

Onderwijsmateriaal 
 

Welke extra onderwijsmaterialen zijn aanwezig? 
 

Ruimtelijke omgeving 
 

Welke ruimtes zijn beschikbaar? 
Zijn er speciale ruimtelijke voorzieningen? 

Expertise 
 

Welke teamexpertise is er?  
En welke specialistische expertise is aanwezig? 

Samenwerking  instanties 
 

Welke hulp van welke instelling kun je 
inschakelen? 
Welke hulp van een andere onderwijsinstelling 
kun je inschakelen? 

De vijf velden (IVO) 



Onderwijsbehoeften: 

Onderwijsbehoeften en motorische hulpvragen: 
Wat heeft dit kind nodig ? 

 
IVO-Velden:   Onderwijsbehoeften: 
Aandacht en tijd  Een instructie en feedback die…. 
Materialen   Opdrachten, activiteiten die…. 
Omgeving   Een omgeving, werkvormen die.. 
Expertise    Een leerkracht die…. 
Samenwerking   Groepsgenoten die… 
met externe organisaties  Specialisten die… 
    Ouders die….. 
 
 

 
 



Praktijkvoorbeeld : 

 

 
 

WAARNEMEN: 

Welke motorische hulpvraag roept het fragment bij je op? 

 

 

BEGRIJPEN: 

Beter zicht op onderwijsbehoeften:  

 

Wat heeft dit kind nodig? 

(gebruik hierbij de IVO-velden en de hulpzinnen) 

 

  



WORKSHOPS 

1. Motoriek Circuit 
 

2. Kleutervaardigheden en 
voorbereidend schrijven 
 

3. Bewegingsonrust en grove motoriek 



Reflectie per workshop 

VOORAF 
 
Hoeveel kennis heb jij over dit onderwerp?  
 
  
 
Wat verwacht ik van deze workshop voor: 
- basisaanbod, extra aanbod, speciaal aanbod  
 
 

 
 



Reflectie per workshop 

ACHTERAF 
 
Wat neem ik uit deze workshop mee voor:  
basisaanbod, extra aanbod, speciaal aanbod  
 
Bij welke onderwijsbehoeften (IVO-velden) sluiten de 
aanpakken en TIPS die ik in deze workshop gehoord 
heb aan? 

 
 



Afsluiting 

• Opbrengsten 
 

• Evaluatie 
 

• Vooruitblik 
2015-2016 
 


